
 
 

 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2017/8 
 
 
Aika Keskiviikko 4.10.2017 kello 9 – 11.06 
 
Paikka Kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Toimitusjohtaja Eetu Salunen, PHHYKY, puheenjohtaja 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jussi Teittinen, Heinola 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Kunnansihteeri Anja Vitie, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Hallintojohtaja Veli Penttilä, PHHYKY, sihteeri 
 

Asiantuntijat Mikko Komulainen, johtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Ismo Rautiainen, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 

 
Luottamushenkilöt 

Ville Skinnari, PHHYKY hallituksen pj (kello 9-9:25) 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen vpj 

 
ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9. 
 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 

Todettiin läsnäolijat. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 16.8.2017 pöytäkirja. 
 
Päätös 

 
Hyväksyttiin 16.8.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 
 
 

 



4. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän strategian valmistelu 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän strategiaa on valmisteltu työpajoissa 1.9.2017 ja 
11.9.2017. Seuraavat työpajat ovat 22.9. ja 25.9.2017. Valmistelu on aikataulutettu siten, että 
hallitus käsittelee strategiaehdotusta 16.10.2017 ja valtuusto 13.11.2017.  
Esittelymateriaali toimitetaan viikon 39 aikana.  
 
Ehdotus 

 Käydään keskustelu esittelyn pohjalta. 
 
 Päätös 
 

Osallistujille on toimitettu ennakkomateriaalia 29.9.2017. Hallituksen varapuheenjohtaja Sari 
Niinistö ja toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelivät liitteenä 1 olevan materiaalin.  
 
Käydyssä keskustelussa nostettiin esille seuraavia näkökulmia: 

- uudistaminen vaati panostuksia, mutta samalla pitää olla myös valmiutta purkaa vanhoja 
rakenteita 

- palvelusopimukset tulee kytkeä osaksi strategiaa ja palvelusopimuksissa tulee katsoa nykyistä 
pidemmälle 

- strategia lähtee samoista lähtökohdista, joilla yhtymän perustamista perusteltiin 
- kuntien taloudellinen liikkumavara on edelleen erittäin tiukka ja hyvinvointikuntayhtymän ja 

perussopimuksen valmistelun yhteydessä on sovittu tulevien vuosien talousraamista  
- strategiassa tulisi olla vielä enemmän konkretiaa ja toimenpidelistaus, joilla haetaan 

synergiahyötyjä 
- lähipalveluihin ja palveluverkkoon tulisi ottaa kantaa 
- hyvinvointikuntayhtymän asemointi suhteessa palvelujen ulosmyyntiin 
- tiedolla johtaminen on keskeinen asia 
- digitalisaatiosta pitää olla konkreettisia toimenpiteitä ennen kuin palveluita keskitetään  
- johtamisen tulee olla keskiössä 
- palveluohjauksen tulee näkyä strategiassa 
- strategiasta puuttuu talouden problematiikkaan ja vaikuttavuuteen liittyvät asiat 

 
Käyty keskustelu ja palaute merkittiin tiedoksi ja otettavaksi huomioon jatkovalmistelussa.  

 
 
5.  Katsaus vuoden 2017 talouteen ja vuoden 2018 talousarviovalmisteluun 

 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan esitys, jonka pohjalta käydään keskustelu. Päätetään 
tarvittavista toimenpiteistä.  
 
Päätös 
 
Vuoden 2017 osalta merkittiin tiedoksi, että vuoden 2017 toinen muutostalousarvio 
valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi 1.12.2017 pidettävään kokoukseen. Hyväksyttiin, että 
kuntien maksuosuusarvioiden ylitysten osalta valmistelu perustuu heinäkuun 2017 
ennusteeseen. Perussopimuksen 25 §:n mukaiset neuvottelut käydään niiden kuntien kanssa, 
joiden ennustettu maksuosuuden ylitys on yli 1 %.  
 

 
6. Muut asiat 

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 



 
Päätös 
 
Päätettiin, että työvaliokunnassa yhtymän toimitusjohtaja toimii esittelijänä. Työvaliokunnan 
puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja 
Merja Olenius. 

 
7. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.11.2017 kello 13.30 alkaen. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.06. 
 
 
 
 
Eetu Salunen   Veli Penttilä 
toimitusjohtaja, puheenjohtaja  hallintojohtaja, sihteeri 
 


